
مولد ترموکارنت مطالعه ي سیستم فتوسنتزي کلروزوم به عنوان 
سهراب بهنیا 1، پریسا حسین نژاد 1

1دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه چکیده
 به ،ی انرژیعنوان ابزار ذخيره  جديدپذير بهاستفاده از مواد بيولوژيکی ت جهت ی درقابل توجه امروزه پيشرفت های    

لودگی و ناپايداری با توانايی ذخيره سازی انرژی به شمار می به عنوان راه حلی برای مشکل آ وجود آمده است. اين ابزارها
روند. از طرفی تبديل گرما به توان توليدی به صورت کاربردی بسيار قابل توجه است. بر اين اساس استفاده از يك سيستم 

ميتواند بسيار جذاب و مورد توجه باشد. در اين مطالعه ما از يك سيستم  و ترموپاور ر ترموکارنتبيولوژيکی به عنوان ابزا

و مقدار  فتوسنتزی، کلروزوم، که در تماس مستقيم با ترموستات کوانتومی قرار گرفته استفاده کرديم. مقدار جريان عبوری
دست  V 3.6و  nA63.3 و حداکثر می تواند به مقدار  به ازاء گراديان دمای متفاوت حالت صعودی داشته ولتاژ توليدی

ديگر سيستم های  اقابل مقايسه ب . اين مقداررا به ما ميدهدnW 11.1امکان طراحی و ساخت ابزارهايی با توان  که پيدا کند
 .و ترموپاور است ا به عنوان ابزار ترموکارنتاين سيستم ه قابليتنشان دهنده ی  بيولوژيکی و

اده از منابع انرژی فعلی مانند سوخت های فسيلی، حداکثر برای يك قرن ديگر جوابگو خواهد بود و نياز به استف     

. منابعی که مشکالت سابق چون آلودگی، توليد گازهای گلخانه ای که تهديدی داردجايگزينی مناسب با ريسك کمتر 

مطرح  11ژی به عنوان جدی ترين مسئله ی قرن د. انرنبرای سالمت انسانها و گرمايش جهانی است را نداشته باش

تکنولوژی ترموالکتريك توانايی ذخيره ی مستقيم توان الکتريکی را از گرما دارد و مواد از طرفی   [1].است

ترموالکتريك از طريق تبديل مستقيم گرما به الکتريسيته به عنوان ابزارهای ذخيره کننده ی انرژی که دوستار محيط 

موثر  که به صورتشمار می روند. اين ابزارها قابليت تبديل گرمای تلف شده را به الکتريسيته دارند، زيست است به 

استفاده از  .[2,3] روندمی های ساختار نانو به کار ارتوليد و گسترش ابزجهت بهينه در  یابزار به عنوان و کاربردی

ی  به عنوان يکی از بهترين کانديدها برای استفاده به عنوان مواد بيولوژيکی به دليل پايداری و بهره ی باال، بدون آلودگ

 ترموالکتريك به شمار می روند.  مولد

ترموکارنت يك سيستم فتوسنتزی از کلروزوم که در آنتن باکتری  توان توليدی و قابليتبدين منظور برای مطالعه ی  

به دو انتهای سيستم  اتصال ترموستات کوانتومی توسط د، استفاده کرديم. گراديان دماهای سولفوری سبز يافت می شو

در سيستم  توليدیيد. مقدار ولتاژ اء گراديان دمای مختلف بدست می آزبه ا و جريان عبوری از سيستم، شودايجاد می 

و مشخص کردن  I_Vفتوسنتزی با کمك اتصال دو ليد فلزی به جای ترموستات بدست می آيد. بر اساس نمودار 

نمودار ولتاژ  در ادامه ر عبور جريان از خود نشان می دهد بدست می آيد.ی مقاومتی که سيستم در برابنواحی شبه اهم

 بر حسب گراديان دما بدست می آيد و ميتوانيم توان توليدی سيستم را تخمين بزنيم.

تا  چيده شدهکه روی هم فاصله ی يکسان  با حلقه هايی بهساختار سيلندری  _برای کلروزوم ساختارهای متفاوت 

مولکول کروموفر روی هر  11حلقه که  5ما ساده ترين مدل شامل  پيشنهاد شده است.  _ساختار قطبيده ی هليکال 

حلقه جای گرفته را انتخاب می کنيم. هاميلتونين سيستم برای اين مدل، هاميلتونين فرنکل است که به شکل زير 

 :[4]تعريف می شود

 عملگر خلق )فنا( ثابت جفت شدگی بين سايت ها است.  برانگيختگی تك سايت و  ها انرژی که 

ام است. عالوه بر آن سيستم در محيطی قرار گرفته که ناگريز از اندرکنش با محيط پيرامون خود nی ذره روی سايت 

می روند معموال به صورت حمام بوزونی و فنونی است.  مدل هايی که برای توصيف محيط )حمام گرمايی( به کار 



 

نوسانگرهايی هستند که با کروموفرهای سيستم اندرکنش  به صورتما از مدل حمام فنونی که  .[5]تعريف می شود 

 :[4] دارند استفاده می کنيم. لذا هاميلتونين حمام و هاميلتونين اندرکنش به صورت زير تعريف می شود

عملگر خلق )فنا( ی فنون است. حمام و  _ثابت جفت شدگی سيستم gفرکانس مدهای فنونی،  که 

 حلقه ی متصل به ترموستات 5سیستم کلرزومی  : 1شكل

کوانتومی است و ميخواهيم مطالعه  ،حال به منظور ايجاد گراديان دما از ترموستات استفاده ميکنم. به دليل آنکه سيستم 

ای به صورت کوانتومی داشته باشيم نياز داريم که از ترموستات کوانتومی بهرره ببرريم. پريش از ايرن ترالش هرايی در       

ده از به رابطه ی هاميلتونينی نشده برود. مرا برا اسرتفا    منجر  ولی[6]  بودجهت توصيف اين نوع ترموستات انجام شده 

به دو انتهای سيستم متصل کرديم.  1ترموستات کوانتومی ايجاد کرديم و مطابق شکل ، ميلتونين نويزمعادل کوانتومی ها

تغييرر داديرم.   درجه ی کلروين   [340_273]يك سمت در دما اتاق ثابت نگه داشته شده و سمت ديگر در رنج دمای 

، بيشترين گراديان دمرا را  [7] از بين ميرود درجه ی کلوين 673 در دمای باال تر از ساختار فتوسنتزیبا توجه به اينکه 

انتخاب می کنيم. حال ميخواهيم جريان عبوری از سيستم در اثر گراديان دما را اندازه بگيرريم.   درجه ی کلوين 643 تا

 :[8] با استفاده از رابطه ی پايستگی می توانيم جريان موضعی که از سيستم می گذرد را به صورت زير محاسبه کنيم

که با جمع بستن روی تك تك جريان های موضعی می توانيم جريان کلی که از سيستم عبور می کند را به صورتی  

برای محاسبه ی مقدار ولتاژ ذخيره شده، دو ليد فلزی را به دو انتهای بدست آوريم.  نشان داده شده است، 1در شکل 

تغيير می دهيم.  V[4_0]داشته و ولتاژ ليد دوم را در رنج ولتاژ صفر نگه  سيستم متصل می کنيم. يکی از ليدها را در

نشان داده شده است بدست می آيد. نواحی شبه  6نمودار جريان به ازاء گراديان ولتاژ خارجی به صورتی که در شکل 

کامال در نمودار مشخص است که بر اين اساس می توانيم مقاومت سيستم را برای نواحی شبه اهمی  NDRاهمی و 

. با کمك مقاومت سيستم و جريان ناشی از گراديان دما ميتوانيم کنيممحاسبه  ،مشخص است 6صورتی که در شکل  به

مقدار ولتاژ توليدی سيستم به ازاء گراديان دما را داشته باشيم. نمودار اختالف پتانسيل نيز همچون جريان، کامال 

عالوه بر آن توان توليدی سيستم نيز بر اساس مقادير . د بودخواه V 3.6صعودی بوده و حداکثر پتانسيل توليدی برابر 

   بدست آمده قابل محاسبه است.



شکل2 : نمودار جریان به ازاء گرادیان دماي اعمال شده   

شکل3 : نمودار جریان به ازاء گرادیان ولتاژ اعمال شده   

نتیجه گیری

     تامین انرژي به روش هاي مرسوم منجر به نابودي محیط زیست شده است لذا به دنبال یافتن منابع انرژي 
تجدیدپذیر هستیم. با الهام از این منابع طبیعی میتوانیم منابع انرژي با حداقل آلودگی و عملکرد قابل توجه داشته 

باشیم. ما یک سیستم طبیعی، سیستم فتوسنتزي کلروزوم، را براي مطالعه انتخاب کردیم تا قابلیت این نوع سیستم را به 
عنوان مولد و یک ابزار ترموکارنت بررسی کنیم. حداکثر جریان ایجاد شده در اثر گرادیان دما برابر nA 63.3  که 

امکان طراحی مولد هاي انرژي سبز با حداکثر توان تولیدي nW 11.1را به ما میدهد.  
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